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Przedpłata wynosi na poczcie miesięcznie 4 mk., z przynoszeniem do domu 4,30 mk., kwartalnie 12 mk., z przynoszeniem do
domu 12,90 mk., u kolporterów miesięcznie 4,00 mk., pod opaskę
miesięcznie 5,00 ink., za granicą pod opaską miesięcznie 6,00 mk.
Pojedynczy numer 30 fenygów.

Redakcja i administracja znajduje się w Katowicach, ul. Ratuszowa nr. 12.

®b:mz wyraźniejszym się staje, że Niemcora nie udla się Wydostać z rozpaczliwie go
polpżcnjia, vi jakie piopadli. Siły rozpętane
prace» krwawą peakeję niemiecką, zwracają
*lę tdraz przeciw Sjamyim Niemepm i nie tak
Satwfo, się uspokoją.
SBłóĄ Zjastój życia gospodarczego., dalsze
m aieskońcźpność ciągnące się wiatki we
wnętrzni, oto co, caeSja państwo niemieckie
m m|ajbliższej przyszłości.
Rozbici wewnętrznie i zewnętrznie będą
musieli 'przecierpieć Niemcy wszystkie upokiorżenia ii klęski płynące z tej ich sła
bości
Topaz jeszcze fedna klęska ich spotkała
—- okupacja dalszych obszarów przez woj
ska koa li cyj me5 zaj ęde Frank!nrt u, Darmsztjadtn a jak 'donjoszą ostatnie depesze także
Slofmburga przez wojska francuskie.
Gazety niemieckie podnoszą straszny
gwałt przeciw marszowa napprzdd wojsk fran
cuskich, Według ich poniesień, we Frankfur
cie nad Menem udały zajść starcia ludności
* Wojskami okupiącyjnemi, miały pjhść liezn# trupy i ranni.
Wzięty niemieckie oburzają się ząto na
Francuzów, gropijy (miotą „W imię ludzko ści i sprawiedliwości“ także prawicowa, jun
kierska prasa jak ,,M"orgenpos 1“ czy „*Katto#icerkal
My socjaliści polscy, stojąc na międzym.arod.owym, proletarjackiem stanowisku,
me totamy celu sprzyjać agresywniej i itor
perjalistycznej poi i tyce, skąd by ona nie Wy
chodziła, wiemy dobrze, ’jakie stanowisko
zajmuje W gruncie rzeczy burżuazyjny rząd
francuski.
dem nic* mniej zWróeić musimy uwagę
„niemieckim pairjo tom", że kto jak kto, ale
©ni nie mają'prawa uskarżać się na niespra
wiedliwość losu.
My na Górnym Śląsku znamy gwałty
grencszuców, sicherheitswehry, wiemy dobrze, co znaczy (bruuuiiość pruskiego zol Siaka.
Ale to, do ßziato się na Śląsku, ito były
ostatnie porywy wściekłości upokorzonej
bestji.
Prawdziwa brutalność, buta niemiecka
bieiz granic przejawiła się wtedy, gdy Niem
com Zdało się, że są już panami świata. Kto
Widzijał pracę niemieckich (okupantów w
Polsqe, kto widział, jak1 oni tam tłumili fma»ifestacje robotnicze, kto czytał wówczas
ppasę niemiecką, głoszącą wszechwładną
zasadę „Macht vor Recht", ten dzisiaj na
protesty, ,w| imię „prawa i sprawiedliwości“
ze .strony tych ludzi przeciw okupacji franeuskiej
może
mieć tylko pogardliwy
uśmiech.
Niemcy, jeśli chcą istnieć między; naro
dami, muszą przerodzić się wewnętrznie,
Wyrzec się raz ha zawsze ziem zrabowanych:
i Śląska i Warinji U Mazurów! ii Powiśla
Pruskiego i Szlezwiku i innych ziem zagra
bionych, wyrzec się imperjalizmu I chęci
wyzyskiwania innych i przystąpić do zgo
dniej z sąsiadami! (pokojowej pracy.
Świat nie zniesie wśród siebie tych, któBzybyi taili !•( sercach marzenie podbicia so

Teiefomi nr. 1150

Cena ogłoszeń za jeden wiersz petylowy jednołamowy lub jego
miejsce 50 fenigów. Za reklamy dwułamowe 3,50 mk. Na
częściej umieszczane ogłoszenia udzielamy stosowny upust.
Wszelkie listy i przesyłki pieniężne należy adresować:
.Gazeta Robotnicza", Kattowitz O.-S., Scbliessfach 101.

Wydawca 'ózef Biniszkitwicz w Katowicach.

bie Wszystkiego i wszystkich Lecz Niem
ej: nie idą pb "tej drodze. Ich wstrętna, bru
dna. przekup,na agitacjia na polskim Śląsku
Górnym, ich gwałty, oszustwa na Mazu
ra en, ,War.mj;i, gdzie dążą świadomie do
sfałszowania woli ludności, to najlepsze do
wody, ,że niczego jeszcze nie zapomnieli t
niczego §ię jeszcze (nie nauczyli.
Ich wysiłki jednak pójdą na marne,
Niemcy są dzisiaj (bankrutem f jako takich
musimy ich traktowjać. Są skazani na laskę
pozostałych krajów, którym niedawno je
szcze chciały nieść zagładę.
Kłamstwo i łajdactwa nic nie pomogą.
Wszystkie kraje zrabowane od Niemiec
odpaść muszą i odpadną.
Wtedy dopiero będzie Imogła być mo
wa o ^odrodzeniu wewnętrznym; Niemiec.
Tego odrodzenia duchowego będzie mu
siał dokonać pro le tarjat niemiecki. 1 (nie tra
cimy nadziei, że go dokona. My .socjaliści?
polscy do robotników niemieckich pierwsi
wyciągniemy rękę do zgody, gdy ci odrzucą
precz od siebie wstrętny szo wi n i znr f, i Imper
ializm, który wszczepili im socjalhakatysty<-mi psHł-CTrółb«.
Kazimier».

Jteakejoniśei, a komuniści.
Wiemy, jak zamach dokonany przez Kappa
et eomp. podsycił ruch komunistyczny w Niem
czech, który sądził, że gdy padnie rząd republi
ki, na grzbietach przedwcześnie tryumfujących
reakcjonistów zdoła wznieść tem rychlej swoją
władzę.
Ciekawem jest, iż podobne nadzieje ze źołda
cko-reakcyjna próba przewrotu przysłuży się ko
munistom, żywili i bolszewicy rosyjscy. Przy
chodziła im na myśl analogia z Korniłowem, któ
ry z prawej strony — w imię reakcji — wypo
wiedział był walkę rządowi Kiereńskiego a cios
śmiertelny Kierenskiemu zadała — skrajna lewi
ca leninowska,
„Temps" przytycza na ten temat ciekawe
informacje. Oto Śtlekłow pisał w „Izwiestjach":
Korniłowszczyzna niemiecka jest tylko prologiem
dla rewolucji proletarjackiej....* Radek, uważa
jąc, że rząd Kappów i Lilttwihów, byłby tylko
wstępem do tryumfu komunizmu, gotów był po
dobno paktować z nim.
Miał on oświadczyć, że jak długo będzie
trwał ów rząd jesteśmy gotowi żyć z nim w
pokoju; oczekujemy wszakże jego rychłego k*li
ca“.
Bolszewicka „Prawda“ pisała z naciskiem:
„ Zawsze utrzymywaliśwy, że możliwe są tylko
dwie ewentualności: albo dyktatura generalskich
bandytów, albo dyktatura proletarjatu. Wypad
ki niemieckię wykazują nam, że nie może być
stałej równowagi na terenie demokracji mie
szczańskiej*.
Kapp, były generalny dyrektor urzędu ziem
skiego w Prusiech Wschodnich w głównym ma
teczniku junkierstwa, nosił się ponoć z zamiarem
— w razie sukcecu — pokusić się o odbiór
ziem, przyznanych Polsce... W umysłach jun
kierskich, na terenie, gdzie gnieździło się krzyżactwo, tem łatwiej ta myśl mogła, nie powie
my, drzemać, lecz — czuwać. Wierzył on, że
„odrodzenie* wielkich — jak za Hohenzollernów
— Niemiec przyjdzie z tej „zdrowej* wschodni©pruskiej ziemi.'
Ale co ciekawsze — prof. Alfred Herman
miał jakoby w rozmowie z przedstawicielem
„Danziger Zeitung* stwierdzić, że jenerałowie
niemieccy, sprawcy zamachu, mieli w pomyśle
układanie się z komunistami niemieckimi w spra
wie strategicznego wykorzystania wałki Rosji
bolszewickiej z Polską.

Odpowiedzialny redaktor W. Bobek w Łabętaeh.

Byłoby, to dopełnieniem tych informacyj,
które przytacza „Temps*.
Reprezentanci pruskiego mik es ryz mu racho
waliby na korzyści wojskowego współdziałania
z bolszewikami przeciw Polsce; bolszewicy ros,
mogli natomiast liczyć, że przerwawszy tamę
polską, podadzą rękę ławiej spartakowcom, któ
rzy w monęcie właściwym... wydrą władzę Lfittwiizowi et comp.
Jak widzimy, rachuby dyametra lnie różne,
ale chwilowe zdolne do skombinowania się, gdy
każda ze stron, idąc na hazard, sądzi, że drugą
przeżyje...
Wracając do Niemiec, skonstatować trzeba,
że rząd socjalistyczno-koalicyjny, czy czysiosocjalistyczny nawet — może być w obecnych wa
runkach w permanencji narażony na próby oba
lenia i przez reakcję junkiersko-generalska i
przez sowietożądnych komunistów.
Trudno mu bowiem którąś z tych stroa
przejeduać. Wiemy, jak zdymisynowany obecnie
Noske chciał asekurację uzyskać za pomocą
wojska, liczył że obrona przed komunistami
którzy pierwsi do ataku stawali, ułatwi mu *medus vivendi” z pikeihfubą; sarn w znacznym
stopniu zbrutalizował się z sełdacka a w chwili
próby — w chwili ruszenia się reakcjonistów —
przekona! się, że na bagnetach polegać nie ms
ze dostatecznie...
A gdyby jaknajprędziej zdemilitaryzować
Niemcy. Wtedy mogą .ua
wjpttrlch miast
tem snadniej pojawić się kulomioty spartakowców, reprezentujących żywioł zdecydowany na
walkę, żądny bezwarunkowo — przeniesienia
na grunt niemiecki wzorów moskieskich.
A zawierucha z jednej strony wszczęta —
wybucha w formie zawieruchy przeciwnej — z
drugiej strony.
To stawia w Niemczech istotnie w trudnem
położeniu rząd, nie chcący ani prób monarch]!,
ani sowietów.
Przynajmniej taki stan trzwać będzie, dopó
ki trwać będą fermenty powojenne i depresja
gospodarcza.

Md drugiej klssg.
Naród jakiś przyłączony do obcego paictwja, staje się czemś gorszeni, pośledniej
szym piż większość narodu panującego. Od
łam tego plemienia dostaje się;w niewolę, tm
zupełny wyzysk, nawet na wymarcie p;od ty
pa ńskiemi rządami obcych i nienawistnych
Władzców. W państwie niemieckiemu przed
przeszło 100 lat Polacy byli tym ujarzmionym
narodem „drugiej kląsy".
'Szczególnie lud polski na G. Śląsku zno
sić musiał ten los smutny i zarazem pełen
grozy, ponieważ rząd niemiecki skazał go>
na wymarcie i wytępienie. Aby jak najprę
dzej Pofacy na G. Śląsku zniknęli bezpowro
tnie, w tym cel u sprzęgły się u a jego zgubę
wszystkie warstwy społeczeństwa niemiec
kiego, którego najlepszym (wyrazem sąhakatysci i „Ostmarkenverein". Wszyscy zapo
wiadali nam zagładę, błędny lud iwyjdjany ula
faskę i niełaskę krzyżaków^ szukał schro u lenia w! różnych job o zaclf. Najprzód w ka
tolickiej pąrlji niemieckiej „Centrum" my
si,ąc, ze iu oTTnajcizie sprawiedliwość i obro
nę swoich ludzkichipraw. I cóż pokazało się
w dość krótkim (czasie? Oto ks. kardynał
Kopp był takfm (samym wrogiem, jak Ho
henzollernowie, jak nawet sam Bismarck.
Wobec tego wielu polskich robotników li
ci ekało się pod (opiekę niemieckiej partji
socjalno-demokratycznej, która głosząc
szczytnie i hasł,a obrony praw proletarjatu,
sromotnie ich ąawiodła. Oto niemieccy so
cjaliści chcieli zabronić polskim robotnikom
utworzenia własnej partji socjalistyczne!
polskiej.
Hohenzollern cfflciał mleć b nas Prusa
ków.
i r

nadmiernemu poawyzszemu ce»
a1ltüMuemmsLeti KAelber wachjeh ihręn przednim
nie
będzie
protestował i
przeciwdziałał
5Itzger selber" (Tylko największe cielęta j
.temu«
glosują na swoich "(rzeźników . RTóryż na- '
Rząd Rzeszy przeprowadził ustawy po
ród zechce dzisiaj oddać szyję w niewolę.
datkowe,
z których na uwagę zasługuje czę
\\ chwili obecnej rozchodzi się o naszą ściowa konfiskata
majątku obywateli na
] przyszłość, ojczyznę naszą nie można ku- rzecz skarbu. Danina
ta nosi nazwę, „ofiar*
i nić jak towar na targu, nie można niąhan- na nędzę rzeszy“ ".(Reichsnotopfer).
j iłować, jak żyd cebulą. A więc pokażmy, góły odnośne ćo do wielkości daniny,Szcze
spo
| czy my i dzieci nasze będą wolnymi ludźmi sobu jej pobrania i rodzaju płatników nie
są
{ w wolnym narodzie, czy jakiemiś niewól ni- znane na ziemiach {plebiscytowych.
kami drugiej klasę, którzy będą musieli słuWiadoma jest tylko jedna rzecz, której
■ c"ha*ć obcego rozkazu
rąbek tajemnicy uchyliła prasa niemiecką
że rząd Rzeszy czeka Z Wprowadzeniem tego
osobliwego
podatku do chwili, aż się plebi
&zcj. Co wo!no'Niemcom, tego para. niebyło nizpwać się tylko w PPS. i tam przysposa
scyty rozstrzygną! Wiadomość ta mówi sawolno. Polaków uważano za buntowników, biać dzień plebiscytu.
ma za siebie i niepoirzebiije z naszej (strony
i gdy wybuchło fpowstanie na Górnym Ślą
oświetlenia.
Rząd Rzeszy w nagrodę za
sku, rząd niemiecki zą to. że chcieliśmy
głosowanie na rzecz Niemiec obarczy ci'ężajmieć trochę wolności !i walczyliśmy o nią
rami ludność terenów plebiscytowych, gdy
W imię praw odwiecznych, pastwi? się wota
obywatelami państwa niemieckiego slants
krutny sposób na bezbronnymi. Nie chcie
się prawnie.
liśmy i nie chcemy się wyrzec, naszej wła- «
Niemcy prowadzili wojnę, „na swój spo- \
Kto chce przywiązać sobie kulę do nogi
snej wolności i to największa nasza zbro- j
, , wy,, , } sy!) ‘ i w rezultacie przegrali ją. Rąbanko- f na całe życie, niech głosuje ba rzecz Nie
dnia. Wykreślono imię nasze ~z Sw'ialafi
zyskiwano bezbronny pracujący lud polski \ Nva gospodarka na ziemiacu okupowanych i miec..
goyźej niż bydło. Na próżno uprzvwilejowa- i pozwoliła im prowadzić ją przez pięć «at, <az j
na kaszla pfusakówśtara nam się obrzydzić I do,
całkowitego ^ czerpania się za- |
państwo polskie. Na /próżno przyrzekają | sobow gospodarczych. Zrujnowane eaono- $
nam, że uszanują nas i naszą narodowość, miczme Niemcy muszą opodatkować wszy
wasz język ojczysty i naszą prace, bvleśmv i ftko bez wyjątku, by mocjako tako związać
W pierwszych dniach zamachu stanu
tylko ule pragnęli należeć do Polski: Le& | koniec z koncern, płacie procenty od mil.;ar- | Kappa i Lütwitza urządził korpus ochotni
lud górnośląski nie dał się omamić obiecan- i Nowych pożyczek i spłacać odszkodowania |
kami i nie Joszedłna przynętę niemieckich | (wojenne. Całe pokolenia bWą pracowały w | czy von Aiildkw Wrocławiu krwawą rzeź iis
agitatorów, i dzisiaj ani jeden robotnik pot- | PdciG czoła, choć w przybliżeniu normalne ; ulicy Świdnickiej. Z początku prasa niemie
*ki, ani' jedna kobieta górnośląską nie pój- i stosunki zapanują. Podalki bez-pośrednie ; cka usiłowała zatrzeć ten zbrodniczy czym
dzie pod panowanie pruskie, abv nad niim I * pośrednie obarczą całe społeczeństwo bez | przewyższający wszystko swem okrucień 
znęcano sięznto wu (jakie sio, lat zało. Ke są I wyjątku. Podatki konsumcyjue zwalą się ; stwem. Jednakże śledztwo wykazało, że Woj
PoiaKanp Tcłicą i^olakami pozostać.
I ^ałym ciężarem sWym na klasy najbardziej |
'Dtaczego po najstraszniejszej wojnie | wydziedziczone. Danina przymusowa na | sko samb chcąc się zemścić na miesżkąńcacł^
światoWej, po doświadczeniach, W wojna ta | rzecz państwa od' dochodu z procentów jest zą to, że im nakazano opuścić miasto, bez po
powstała z powodu krzywdzenia i uciskana-1 już .dizis dość Wysoką wzrastać będzie regu- wodu zaczęło strzelać W tłum, (zabij yąc wiel
rodu, dlaczego mamy known pomagać do .u- \ lamie. Rzecz naturalna i zupełnie zrozu- ką ticzblę przechodni. Dowódzcy
owyć*
cisku i to !swiojego /własnego w pruskim, a I miała. Nadzwyczajne podatki wojenne zp~ krwawych' opryszffów, Aiiioćk i ICuehne w
więc obdem państwie?
'
I &taoą utrzymane w , zasie powojennym 1
Potężne Niemcy i ich upadek po wOj - | wielekroć podwyższone, Znany na jbardziej przeświadczeniu swe] winy i w przeczuciu,
nic światowej. Świadczy to ićm, jak długo I podatek pd dochodów^ zaroliku albo wyna- | że spotka ich (zasłużona kara, (oddalili silę od
uciskali obce plemienia tak naizachodziC. jak f grodzenia «za pradęróWnicz wzrósłl Obarczy swoich żołnierzy j nciekli przed sprawiedli
na wschodzie: ZłakOmili kię na Węgiel i na i masy pracujące. Podatek płatny będzie juz | wością jak zwykli zbrodniarze bez czci s
rudę Żelazną i oświadczyli, że chociaż liczą od 1000 mk. — Więc mkogo me oszczędzi, honoru.
n siebie 60 milionów ludzi, lnie Oddadzą za i Rzesze pracownicze dOlkn eon niewątpliwie, )
Takie formacje krwiożerczych najemninic w święcie jednego miljona ludzi W Alza-1 gdyż łatwiej jest bogaczowi dać tysiąc, niż {
ków nazywają się wojskiem i ci mają słucji i Lotaryngji. Woleli wywołać najstra- | biedakowi — grjosz.
szli wszą wojnę, posiać na ślmierć półtora j
Niezbędne Wydatki państwowe rząd nie- żyć do obrony ludności! Nie dziw więc, Że
mjljona żołnierza, drugie tyle doprowadzić \ miecki zwiększył w ostatnich tygodniach na Górnym Śląsku dzicz ta Wyprawiała istne
Ido kalectwa, zniszczyć miljony rodzin, byle przez zaciągnięcie wielomiljonowej pożycz orgje, mordując :i pastwiąc isię nad; polski
tylko nie Oddać zagrabionego kraju. A dziś, ki na agitację naj terenach' plebiscytowych.
gdy wojnę przegrali, (musieli oddać kraj i Pieniądze te mają być zwrócone W odpowie- mi robotnikami W okrutny sposób. Obecnie
węgiel i rudę żelazną i zapłacić największą dnich podatkach, jeśh ziemie te pozostaną | sa mi Wrocławianie przekonali się, co to zna
kontrybucję Wojenną, o'Jakiej ludzkość nie przy Prusach plo pTebisqycje. Kapitaliści | czy być pod opieką takich zbrodniarzy #
riłków rłsądjO- j bohaterów, którym tak długo składali hołdy,
słyszała, Czy myślicie, że ich la sdrosznakćk- niemieccy, nieZflŁeżruo od
cją ćz-egu ii a uczyła? Nie, bo to sarno chcą Wych, nä agitację iwydają miljony. Mówią, |
dziś zrobić 'z polskim krajem, 'z Górnymi Ślą że agitacja ta tak ślę im opłaci; Rozumie | i których ,tak"phwialili za brutalne postępo
skiem, z Warmją, z Mazura rui! Po co ? Aby się. W chwili, gdy plebiscyt wypadnie na \ wanie z Polakami na GórnymćSląsku. Go by
pad Polakami panować, aby polską zie korzyść Niemców!, co nie przyp uszczamy pa' j się działo :u nas, gdyby (zbrodniarze ci dalej
mię i polską pracę dalej wyzyskiwać. Któ Wet, wydatkowane pieniądze rozłożą na ka- j rządzili, wnioskować możemy z powyższego
ryż Polak zechce im Wtem jeszcze dopoma żdy centnarWęglaiczy żel azali cipcoiża Nie m- | faktu, gdzie ,nie ulękli się mordować swoich
gać? Czy znajdzie się Polak, któryby za cami opowiedzieli się W czasie glosowania, j
Niemcami jęłoś (oddał wt plebiscycie? A prze spłacą im dług Wraz z odpow. procentami. | własnych Ziemków. i
cież to Niemcy (mają przysłowie: „Nur die Rząd, oceniając patrjotyzm kapitalistów, \
Centrum. ch«i*ło mńećg nas nieraiecklch
katolików.
.
Socjaliści niemieccy chcieli z nas mieć
niemieckich socjalistów.
Ale żaden z nich nie pozwalał nam być
Polakami, każdy z nich chciał, żebyśmy byli
Mjomcami. Wszyscy nąs gnębili, ale żaden
ł nich nie pozwolił, ażebyśmy mieli własne
polskie państwo, polskich księży, polski jętyk w urzędach i szkol o, polski sąd j poi*ki parlament. Żaden Niemiec nie chciał
cwoliiić nas z niewoli narodowej £ do dziś
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Podatki m łtiemezeeh.

Kiemieeeg zbrodniarzy ueiekll

W a cła w Sieroszewski,

Zamorski djabel.
’

POWIEŚĆ.
(Ciąg dalszy.)
Zrozumiał Brzeski, że laki naród nie
mógł wyrzec się ani sam o udo s kona leni a, am
postępu, lecz szedł ku nim inną niż Europej
czycy drogą, drobnemi, powołnemi kroczka— C,o za szkoda.. Szkoda, żidpan nie rnote nowe pojęcia zwolna przesiąkały do głę
bi prostego nawet ludu, który cały, jak ni
gdzie na swiecie, miał wielką ogładę, wielką
ciekawość wiedzy i umiał cały czytać i pi
sać. Myśl jego nawykła wzlatać na wyżyny,
skąd oglądał wieki i ludy; w sercu zapano|wa'ł spokój. Zapalił się do bisiorji i etno
grafii.
Zapragnął sj wtórzyć mową gałęź
wiedzy, szukać praw społecznych, rządzą
cych 1 lidami, i odkryć samą istotę narodo
wości. Zdanie księdza Płońskiego - -„przez
lu d swój dla ludzkościr/ grało mu w duszy
coraz dobitniej.
Krótka zima minęła chyżo wśród zajęć.
CJ?ewy osłabfy i chmury rozproszyły się. Z
błękitu znów spojrzało na mokrą i rozmięk
łą ziemię promienie słońca. Z nędzniała ipob jadł a W strugach zimnej wody roślinność
strzeliła bujnie nowemi liśćmi. KwiatyroztWarły kielichy; białe wonne puchy, piokryły
drzewą owocowe, I mocny zapach kwiatu
pomprańczowego spoił tysiące rozmaitych
zapachów w jeden upajający aromat. Złoco
ne kopuły kjasztoru przeświecały z poza obrzednicti konarów wiosennych, jak Łacho dzące jam słońca.

I znóWU nastał gwarny, rodósny Nowy X Przysiadały W zabawnych głębokich ukto Rok chińskji. Powjetrze falowało ód grama | nach, niby dworskie damy.
dżwondw, dźwięku gongów, salw armatnich. *
Słyszał głos Lień, która odprowadzała
huku pękających rac, krzyków ludzkich, mu- gości często aż na -podwórko. /Raz poszła do
zyki i śpiewów. Brzeski Wyszedł z Siań-szo- ! wrót, i. wracając, (podniosła oczy do góry.
nem i M^óczżym,. aby jak w roku zeszłym | W pstrej sukni, przepasanej szeroką, ponsopodzielić radość ogólną. Wspólna wyprawa ! wą wstęgą, związaną z tyłu W ogromną konie powiodła się jednak tym razem. Ma-czży I kjardę, ubielona, uróżowana, z uczerń Lonespotkał szkolny("b towarzyszów i porzuci! \ ani'brwiami, 1 ogromnenii szp ikami W w«yich pierwszy. ,(Wjadcę Wiót Zachodnich | soko zaczesanych włosach, była również
zaczepili jacyś wielce poważni kupcy. Brze- | podobna do kolorowej Iniuchy. Spostrzegła
ski .poczuł, zejest'zbyteczny^ ach kdlc,znile-go, zmieszała się bardzo,
szał się z tłumem i wrócił... kio domu. Ostro- j
— Pan... w domu?! Pan sam?!,
żnie przcmnkął ślę do siebieina górę.i okno j
— SJań-szcna zabrali przyjaciele. Maotworzył. Widz jar stąd doskonale okolicę i czży figluje z towarzyszami,
majową, tpnącą w słońcu, rzekę z nicrucho- j
— Panu pewno tęskno?... Dlaczego pa^
mo tkwiąc cni I m niej dumkami o smukłych j nie pójdzie do swoich rodaków?
masztach, dalekie miasto z <clężktcml da— Niema ich tutaj,
cha m i. A nad Wszystkim roje barwnych eh o- j
— Coz !a szkoda... "Szkoda, że pan nie mo rągwi, trzepoczących się jak stado różno- f że przyjść do nas... jak dawniej!
piórych zawisłych w powietrzu ptaków. — (
— Ö' tłak, Lień, ^wszystko się zmienia!
Wiątr ciepły nióst mu aromaty wiosny i kt1,n-1 W idzę naprzykład, że jesteś uróżo wana
cert dźwięków świątecznych. Pod oknami \ brwi zeszpeciłaś sobie farbą. A pamiętasz:
co chwila stukały o kamienie pod wórka dre- j „Ani słońce, lani powietrze nic przyćmi bla
wn ifane podstawki chińskich bucików ko - j sku kwiatu, który czerpie swe ozdoby »
hiecych, szeleścjały jedwlabie i cienk o głosy \ przyrody... On/a niejpjotrzlebuje różu.“ —-zeiSpiewne powtarzamy monotonnie:
j deklamował wiersz z powieści „o- bohaterCzy Czcigodna, Zgrzybiała Pani Chan- j skim, studencie "Tie Cżżun-ju. i pięknej, WierWjań raczy przyjąć życzenia nieprzebranej j nej Szuj Pin-siń.“
pomyślności od nędznej jswej sługi?
\
Dz/łeWezyńa zarumieniła się, a potem
WTdocznTe ,(Władca Wrót Zachodnich" | pobladła,
porobił w Tn-kbii loifeszerna znajomości I \
— Tak trzeba!... Chinka jestem — rzezdojął zaskarbić sobie wśród ziomków u> j kłia głucho. — Chce pan, poślę panu herbatki
znanie, gdyż procesja goścu nie miała końca, j I słojdyczy-... Prędzej czias przefecTf.
Brzeski widział doskonale ze swego/ ukrycia \
Obej Mata się nawrota, gdzie znowu mfigury młodych i starych kobiet, podobne ze j szumiały jedwabie.
wzorzystych sukni fałdzistych, z mrozowa- ]
— Czy Niezwykle SI aria, Szlachetną Pa
nycli tw|arzy, z/dużych szpilek, tkwiących we 5 ni Chlań-Wdń raczy....
włosach, z oczu czarnych, błyszczących, z |
kolorowych w rękach wachlarzy i kwia- j
#@iąg Halsey nastąpi.)
łowi — do (ogromnych barwnych owadów. *

Handel Suropi z łosią.
Dzieje się rzecz w* swoim. jrodziaju nie
zwykła. Polska walczy na całym froncie
6 wysiłkiem przeciw jamiji bolszewickiej,
pjinja czerwona atakuje na oibrzyrriim,fron
cie od Pódolja jpo Polesie i Bobrujsk, aoto
jak donoszą pismla francuskie, zaczęła się
już w Piaryfżu żywa akcja hancfiowa między
kupiectwem fnancuskiem a związkiem koo
peratyw rosyjskich.
Nie czekając na rezultat rokowań'kon
ferencji ekonomicznej w Londynie, Morozow i Berk en beim już utworzyli na bulwa
rach cały zakład, (na czele którego stoi p.
Krowo puskow.
Interesy już prowadzi się w Alzacji i
Normandii. Już kupuje się materjały su
kiennicze, płótna, maszyny rolnicze. Sprze
daje się futra, (zboże, nasiona, skórę, po
tas* i t. p.
,
Oto informacje, których współpracow
nikowi „Echo dre Pjarisre udzielono w mltmsterj urn Laridlu:
- „W zasadzie nie stawiamy
żadnych
przeszkód W podjęciu handlu ź Rosją. Han
del jest Wolny. Żaden zakaz prawny nie krę
puje go. Ale nie zdaje: się, by 'mogli go swo.bodnie prowadzić kupcy i przemysłowcy
francuscy. Ponieważ stosunki oficjalne
między -Francją a Republiką sowietów nie
będą podjęte ii ustalone na prawnych gwa
rancjach, zatem cały handel odbywałby się
na ryzyko i niebezpieczeństwo tych, co go
będą prowadzić.
Zresztą stosunki handlowe mogą być
obecnie nawiązane jedynie z Rosją połu
dniową. Ale ’jakichżę gwarancji p o trzebo Wiałby transport z tamtych okolic? Koleje
zniszczone, a transporty drogą morską nie
byłyby pewne chyba pbdf kontrolą międzysojuszniczej podstawy morskiej w Konstan
tynopolu,
Ale i\a jakich (warunkach będzie otiby^ała się wypłata izobowiązań? Co» Wąrt jest
dziś rubel papierowy? Gdyby nawet przyjąć czysty handel wymienny, nie widzimy
sposobu, jakby mógł się. on odbywać T"
W rzeczywńsjości, jak stwierdza pub licysta francuski, Europa ^najdzie się Wobec
Rosji jak wobec ludów Kongo, które jej ofi-arują kauczulk, a (W zamian żądają sukiemiych
rzeczy i manufaktury. Jak utregulowjać tę
Iransjakcję, gdy niema odpowiedniej mone
ty wymiennej ? Sama Wymiana towarów?
Ten proceder, 'nie (wystarczy, gdy chodzi
o olbrzymie składy i masy ;niaterjałów', o
różnej wartości, które (chcą sprzedać lub
nabyć kooperatywy rosyjskie.
Zrozumiał to Lenin. Celem podjęcia
stosunków iż zagranicą >vy daj e obecnie (no we
bilety rublowe po 50, 100, 1000 (i 5000rupii,
które będą, (miały pokryci e gwarancji (metalu;
Ta gwarancja leży w, rezerwM platyny, która znajduje się pod władzą (rządu sowietów,
«. wynos i Ob eonie 07.500.000 rubli Złotych.

Kezmg dzieei ;o pókim.
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Nowa granica NLambęko Duńska.
Komisja koalicyjna opracowuje nadal
projekt nowej granicy Niemiecko-Dunskiej
bez względu na ostatnie zajścia w Kopenha
dze i (w Niemczech. Komisja kieruje słę.wy
nikami głosowania, a także względami @eo
graficznemi i gospodarczemi.
#
Pochód Fpancuzów.
Pochód wojsk francuskich trwa dalej.
Podobno został zajęty Hamburg.
W Frankfurcie n.. Menem miały miejsce
starcia między (wojskami francuskiemi ä lu
dnością.
(
/
Liczba ofiar jest podobno bardzo zńnczna.
(
z -•
Dowództwo francuskie y postanowiło
wzmocnić załogi (W miastach' i zaprowadzić
spokój siłą, (

|
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D A N Jf A,
Rząd Idzje iw usłęp*>hye.
Przedstawiciel rządu oświadczył gotowość zwołania parlamentu o ile strejk powszechny będzie odwołany. Jest mowa o
stworzeniu nowego gabinetu z przewódców
partji lewicowych.

| &my oderwani.
I ucząc t|ak swe dziatki pt> pOlsktf,
w szezepigając im wszystko co polskie w ser
ca — WychowacieSch na dobrych synów Oj
czyzny, na dzi e 1 nych bo j ownikó w owofnosć
i sprawiedliwość.

Przegląd polityczny
POLSKA.
O pokój z Kos Ją.
Rokowania pokojowe polsko-rosyjskie
zbliżają się. Obecnie rozstrzyga się sprawa
miejsca tych rokowań. Rząd polski zapro
ponował bolszewikom Borysów, cl Jednak
upierają się przy swej propozycji by roko
wania toczyły się w jednym z miast estoń
skich.
'
,
y eZbliżjające się rokowania pokojowe po
lepszą znacznie gospodarcze stanowisko
Polski Aczkolwiek Polska jest zwycięzka
na całym froncie, jednak "wojna kosztuje
bardzo drogo, jest ona również jedną z przy
czyn nizkiego stanu waluty.
Gdy tylko pokój nastąpi położenie zmie
ni się zasadniczo; dobrobyt się zwiększy^
ożywi się jeszcze hardziej życie gospodarcze.
Budowla? nowych linji kolejowych

i
i

Położenie npe jest wy|asnioń«.

|
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wf Polsce".
7
Minis terj urn kolei żelaznych opracowało
i wniosło do zatwierdzenia sejmu plan mini
malnej rozbudowy sieci kolejowej, począt
kowo tylko w byłej Kongresówce, która sku
tkiem zaniedbania przez Rosjan jest najbar
dziej ze wszystkich ziem polskich1 upośle
dzona pod względem (kolejowym.
Plan ten obejmuje budowę w ciągu 10
lat 3.500 km linji normalnych, ja dołączyć do
nich trzeba jeszcze około- 1.000 km fwf Małopolsce, Poznańskiemj i Prusach Zachodnich
i co najmniej -1.500 kim? na kresach wschod
nich, razem do 6.000 km linji w ciągu 10 lat
Pomimo niezwykle ciężkiego stanu ryn
ku przemysłowego i nienormalnych warun
ków! pracy, minist erj urn ko Lei żelaznych za
brało się energiczniejdo dzieła.
Roboty na dwu najważniejszych linjack.
Kujno—Strzałkowo i Łódź—Płock—Brodni
ca, są ;W pełnym biegu.
Przjyjęcliiel kolej nłeiwią w P^znansMem
przjm urzędników polskich.
Z Poznania donoszą: Zarząd kolei pań
stwowych byłej dzielnicy pruskiej ogłosił odfezwę, w której zaznacza, "ze z "dniem 1. 4.
opuszczają urzędnicy niemieccy gromadnie
zajmowane stanowiska na kolei służbowe.
Urzędnicy, ci rozsiewają równocześnie mię
dzy kolegami polskimi w byłym zaborze pru
skim niezgodne z prawdą wieści co do utra
ty nabytych przez nich’ w prusieeh praW ernerytainych, zabezpieczenia ro dziny na wy
padek śmierci itp. !\V razie dalszego pełnie
nia służby na kolejach polskich. WIen spo
sób starają się om Wprowadzić w szeregi urzędników! kolejowych rozgoryczenie i znie
chęcenie do dalszej służby. W dalszym cią
gu odezwia zaznacza, że aczkolwiek zarząd
kolej owy w byłym (zaborze pruskim znajdzie
się z powodu ustąpienia wielkiej liczby per
son ału kolejowego w trud nem położeniu,
to jednak dołoży Wszelkich starań, aby utrzymać ruch kolejowy. Niektóre stanowi \
ska opróżnione muszą jednakże zająć ludzie
niedość wyszkoleni. Dlatego zdarzyć się
może, że w czasie przejściowym ruch kole
jowy nie zupełnie odpowie swemu zadaniu.

Jakie dżiWńe li przykre czyni na czło
wiek u wrażenie, kiedy zaszedłszy do domu
niektórego: z górnośląskich Wmratówl, śłyszy się, jak obydwoje ' ojcowie mówią po
polsjku, natomiast (dzieci pf> niemiecku.
Jak dziwne Jo, i pożałowania godna,
gdy matka Spyta, o, to iub «o pwo ęwegó syna
liczącego z© (trzynaście lat a ten jej odpo
wiada po; (niemiecku: „Ich weis; picht“.
Rodzice tłómaczą się tam, że dzieci ich
dlatego' mówią pio niemiecku, że bawią się z
niemieckimi dziećmi.
Ojcowie! Ja rwani powiem, że to- jeśj,
NIEMCY
nieprawdą, jeślibyście djbah ot to, jeśliby
ście nieziafiicdbywali swych dzieci, lecż
% ziąchoftiiiiieglp okręgu przemysłowego.
pilnie baczyli na ich mowę. to nieprawdą
jest, aby wbrew waszej wojłi idzjeci mówiły
Walki między czerwonymi gwardzistami
PO niemiecku.
H wojskami rzątijow-em i toczą się nadal. Woj
Rodzice! Trzebią wam wiedzieć, że wy ska rządowe postępują naprzód. Zajęto Es
chowując tak dzieci, chowacie wis:wohn do sen i inne miasta.
mu ludzi obojętnych 5uśb wrogich Polsce,
Rozbrojenie ludności robotniczej jest
którzy gdy dorosn ą, stanąć mogą po stronie dokonywane, jednak idzie opornie, gdyż lu
dność stara się ukryć posiadaną broń i
wrogów naszych.
Pamiętajcież! Ze tak jak wasi ojcowie amunicję.
i pradziady nieidah wasggermanizoWać, tak
S tan ojwjiskfa nQe zawisłych.
samo i wy powinniście dbać to wasze dzieci,
Podobnopod Wpływem ostatnich wy
ab y z nic li nie wy chować ni em i eckich
padków
w
partji
niezawisłych _ socjalistów
stronników.
wzięło
górę
prawe
skrzydło. Współpracę z
Pamiętajcież! Ze Ggymy Śląsk dlatego
komunistami
przerwano.
Klął sję krwią powstańców7 nąszych bracj
Słychać natomiast o pertraktacjach, ja
że chciał tym (zadokumentować! swą polkie toczą silę (między przywódcami niezawi kość.
*
*
A wy, nie (zwracając uwagi na (o, jak słych i większościowców w sprawie wspól
mówjią wjasize dzieci, tym samym lekcewa nej platformyżycie yas^zych ojców d dziadów którzy w7alNeiwfy rozłam m1 liomuitiislów,
e7-yli i cierpieli za polskość.
W Berlinie zorganizowała silę nowa parTrzeb}a porzucać karygodną niedbało ść
^óki dzieci małe, póki (młode, starajcież się tja komunistyczna, która zgłosiła swe przy
^korzenić z serca ich niemczyznę, uczcie stąpi enie do 8-ciej międzynarpdówkl.

Podobno socjaliści odrzucili propozycja
rządu uważając układy za zerwane. Ruch
antymonarchiczny ogarnia szerokie kręgi.
Panuje ogólne podniecenie. W całym kraju
odbywają się demonstracje socjalistyczne.
Angljla, Aiu'ejryiklal i: Włochy
( wiodąc Francji.
Państwa koalicji zajmują wobec pocho
du wojsk francuskich stanowisko przychyl
nej neutralności. Nadzieje niemieckie na
nieporozumienie w łonie Eritenty zawiodły.
Losy Czarnogóry.
.Wedle decyzji konferencji! pokojowef
Czarnogórze rozstrzygnie przez plebiscyt
czy ma pozostać państwem sam odziej nem*,
czy przyłączyć się do: Jugosławji.
Rokowania LTews-fco. - liosyjskm
Rząd Sdwietów uznał niepodległość Li
twy i wyraził gotowość natychmiastowego
podjęcia rokowań pokojowych.
Zajęcie WiadywosMra przez'Japończyków.

Donoszą z Tokjo, że W ł ad ywos to k zo s tał
zajęty przez Wojska japońskie po ośrniogogodzinnych krwawych walkach.
Handel Japńnji z Pol.. Ameryką.
Według sprawozdania japońskiego- nii ni stef]urn wzrosły, w ostatnim roku znacznie
obroty handlowe między Japo nj ą a Ameryką
Południową, a mianowicie republikami
Chili, Argentyną, Brazylją i Peru.
Do Japonji przywieziono W ostatnim (ro
ku handlowym dużą ilość saletry! chilijskiej;
a także innych surowcowi z Ameryki Połu
dniowej, która ze swej strony staje się coraz
bardziej pojemnym rynkiem na Wytwory
przemysłu Japońskiego.

(KORESPONDENCJE
Godel aim ta. Obywatelom tutejszym do
wiadomości! Wszelkie, pogłoski które krążą pioi Goduli -jakoby towj. Juljusz Choroba
stał na przeszkodzie ruchowi polskiemu nie
odpowiadają W najmniejszym stopniu pra
wdzie. Wezwałem tych (którzy wieści te
sieją dnia 7. 4. 2d ido, tow. Dudgca w cc fu wyr
jaśnienia przed świadfkamkJ n ktdź nich sję
nie stawił. Jest to wszystko robota niemie
ckich hakatystów, którzy by się chcieli tow.
ChorOjby z Goduli-pozbyć, myśląc (wtem wy
padku o rozbiciu maszycli szeregów. W tej
myśli Wypowiedział się jeden z urzędników
gminnych mówiąc: „Am besten wenn sie
Choroba laus Godu llahütte jwegzichn“ f Więc
obywatele jasnym jest jak się sprawa ma.
Ludu polski, niemieccy "hakatyści widzą,
że ponieśli klęskępzrez mocne, żWarte i (nie
złomne szeregi klasy pracującej polskiej,która ma tych «dobrodziejów powyżej uszu
i dążyk u/Polsce, ku .‘wyzwól en i u narodowe
mu na zawsze. Tąk w icq psi luj ą naszą soli
darność rozbić, co im się jednak nie uda.
Burzycieli tych po wciągniemy przed sąd
do odpowiedziainóści, dobrze nam są zna
jomi.
1
‘
7
Za Zarząd filji CZiZP. i PPS.
1
Teofil Brzęczek.
Wirek. Niema już u nas; rządów nie
mieckich, la panowie hakatyści przyzwy
czaić sję do tego, nie mogą. Wciąż zdaje się
im, że wolno, im Polakami poniewierać.
Gdy dzwoniłem do centrali; telefonicz
nej prosząc o połączenie po polsku, to nie

tylko nis całatttdopo mi teap ale jeszcze
posłyszałem przez Telefon ordynarne wymy
sły jakiegoś hakatysty: „Du verfluchter Pe
ta kr i t. icL".
Jest to bezczelność niemiecka posunięta
do najwyższego, stopnia. Czas już by tycji
panów nauczyć rozumu.
GlTwidef. U nas na Gliwickiej kopalni
są niezwykle ciężkie (warunki pracy.
'Przed©wszystkim robotnicy są krzyw
dzeni przy udzielaniu urlopów'.
Dużo też niezadowolenia jest o to, że ro
botnicy na nizkich filarach nie linogą do
brze zarobić, a takich filarów! jest u nas
tiużp.
<
Mamy nadzieję, że ta spraWa będzie
F^zjęta pod uwagę przy układaniu taryfy
i że byt nasż prz.e^z naszych towarzyszy w
kartelu zostanie zabezpieczony.
Zaznaczyć musimy, "że dyrektor naszej
kopalni, który jest rodem z Westfalji, jest
człowiekiem "bardzo. nleustępliwymfT dla ro
botników nieprzychylnym i wiele działa na
naszą szkodę.
Be średniego śiąskitr
Donoszę Wam, Szanowni Towarzysze
na Górnym Śląsku, jz jaką to straszną niena
wiścią występują tu Niemcy przeciwf Gór
noślązakom.
Trudno pogodzić im się z tym, Że bogaty
Śląsk Górny odpada o<łf faterlandufi nie hę- j
dą już (mogli Was wyzyskiwać.
-To też [wściekają się, a nas PólakóW na- I
pastują przy każdej sposobności i dość odez- I
Ewać się po piolskuj by być narażonym na |
Ssjielk’i-e nieprzyjemności. ?
Agitację przeciw Polakom sieją kapiita- j
liści niemieccy, la także jf"■niemieccy ssocją- 1
liści opętani duchem isziowinizinu.
Zamiast bronić Własnych rio błotnik ów 'j
przed wyzyskiem kapitalistycznym, a głów- j
nie robotników rolnych, [którzy są straszli- |
lyie wyzyskiwani, łączą się socjaliści nie- j
ntieccy z Kaprcailstimni dla wspólnej nagon- f
ki na Polaków.
Wy, towarzysze na Górnym Śląsku jeste
ście o tyle szczęśliwi, że me macie już
Władz niemieckich. 1
Korzystajcie z tej chwili, rozszerzajcie
s!Wą organizację, a w chwili plebiscytu stań
cie jak jeden mąż do iwalki, by isię pa zawsze
e macierzą polską p'°łączyć.
Socjalista plolski ze Śląska Średniego.

Z życia partji.
Konferencja P.P S.
na okręg 67
(powiaty katowicki, zabrzkl, pszczyński, rybnicki
i raciborski) odbędzie się
w niedzielę, dnia ll«go kwietnia 1920
w Katowicach
w lokalu Miliks Restaurat (dawn. Dtsch. Kaiser).
Porządek dzienny:
1. Wykład. 2. Dyskusja. 3. Zjazd ególno-partyjny. 4. Wybór delegatów. 5. Sprawa 1. maja
6. Rozmaitości i wnioski.
Początek o godz. 10« przed południem,
Wszystkie Towarzystwa P, P. S. wyżej wymie
nionych powiatów powinny swe zarządy i mę
żów zaufania na konferencję wysłać. Także za
prasza się wszystkich radnych P. P. S.
1PH** Legitlmuje tylko książka partyjna.
Za Komitet Wykonawczy P. P. S.
W. Rumpfelt.

Konferencja P.P.S.
na okręg 66
(powiatybytomski,tarnogórski,lubłinicki,gliwicki)

oraz na okręg 65
(powiaty W. strzelecki, oleski, kluczborski, opolski)
odbędzie się
w niedzielę, 18. kwietnia w Bytomiu
w „Ulu66 przy starych koszarach.
Porządek dzienny:
1. Wykład. 2. Dyskusja. 3. Zjazd ogółno-partyjny. 4. Wybór delegatów. 5. Sprawa 1. maja.
6. Rozmaitości i wnioski.
Potzątek o godz. 19. przed południem.
Wszystkie Towarzystwa P. P. S. wyżej wymie
nionych powiatów powinny swe zarządy i mę
żów zaufania na konferencję wysłać. Także
zaprasza się wszystkich radnych P. P. S.
$FĘT Legitimuje tylko książka partyjna.
Za Komitet Wykonawczy P. P. S.
W. Rumpfelt.

Posiedzenie wydziału ku!lur*Stio-oświabofw$e|gjO( odbędzie się w sobotfl 10. kwietni#
o godz. 5 w sćkre tarjacie PPS. w Katowi
cach, Ratuszowa 12.
Proszeni są t.tow.: Koper, Kokot, Czyż,
Mecner, Hoffmann, Pawlenka, Rubin, Neu
mann i Bieniasz.
Sekr. PPS. >
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Repertuar
Teatru Polskiego
od 12-go do ISago kwietnia 1920 r.
pod dyrekcją r. Edmunda Rygi era.
W poniedziałek, 12. kwietnia o godz. 7ł/a wieee.
w Katowicach, w teatrze miejskim

Zemsta za mur graniczny

w Hütete Goduli.
.Towarzystwa polskie w Hucie Goduli
są skazane na niesłychany wyzysk karczma
rza Schmacka, który dzierżawiąc szynkownję od hrabjiegh SchaffgotS|Ch, usiłuje unie
możliwić pozwój towarzystw polskich. Mia
nowicie wynajmuje on towarzystwom polskiem lokale do posiedzeń i zabaw za tak
wysoką opłatą, >ż,e> towarzystwa nie chcąc
sję narazić na do tkli wie straty, [nie mogą (od
bywać zebrań, ani urządzać zabaw teatral
nych. A ponieważ w całej okolicy nie maf
odpowiedniego pomieszczenia dla towa
rzystw! polskich, isą fc>n|e( zmuszone jedynie
wydzierżawiać salę u swego nieprzejednane
go, wroga.
Niech p. Soffmack zapamięta sobie, że
lo s Karczmarza 'ziaMżny jest zjupeliXfe! o cl
mieszkańców: i »ze pbwinien, zastosować się
ćLo, życzeń i lwio li większości «obywatelJT lwi
hucie Goduli. Inaczej celem samoobrony;
ludność po łąka będzjief zmuszona użyć środ
ka, który nauczy pana karczmarza inndgn
póstępjowama.

Komedj* w 4 ä’sUth, napisał A eks. hr. Fredro.
Csay miejsc: od 2 do 10 mk., codziennie do na
bycia od 3—6 godz. przy kasie teatralnej.

i Ca) en d a r z y k zeb ran.

Mąż z grzeczności

Godula. Ziebpanie CZZP. /odpędzie się W
niedzielę dnia 11. marca b. ir. |o godz. S
po pół. na s,a;U p. Schmajckla. Referent
Iow. Brzęczek.
^iyBloiW'jc'e. Zebranie się nip odbędzie.

Komedja w S aktach, napisał A. Abrahamowi»
i Ryszard Ruszkowski.
W piątek, dnia 16. kwietnia o godr. 7% wiesz,
w Opolu, w miejskim teatrze

Obwieszczenie.

Zemsta za mur graniczny

W wtorek, dnia 15. kwietni* o godz. 7lj& wie»;.
w Bytomiu, w miejskim teatrze

MAZEPA
Tragedja w 5 aktach przez Jwljasza Słowacki tg#.
Osy miejsc: od 2 do 10 mk. i do nabycia przy
kasie ieatislacj od 11 do 1 i wieczór, o 5 godz.
W środę, dnia 14. kwietnia o godz. 71/* wlecz.
w Katowicach, w miejskim teatrze

MAZEPA

Tragedja w 5 aktash pizez Juljusza Słowackie*#.
Ceny miejsc: cd 2 do 10 mk., codziennie i©
nabycia od 8 - 6 godz. przy kasie teatralnej,
W czwartek, 15. kwietnia o godz. 71/2 wieozer.
w Opolu, w miejskim teatrze

Wydawznie kart poborowych urn zameldowa Kontedja w 4 aktach, napisał Aleks. hr. Fredro.
ne ziemniaki do sadzenia, rozpocznie się od Ceuy miejsc: od 2 do 6 mk., do nabycia przy
kasie w teatrze miejskim i w „Nowinach.
piątku 9 go wetnia h. r. dh ndeszkadców ulic
które się rozpoczynają literami E. do G a w
sobotę 10 go kwietnia H. do K. w urzędzie ży W sobotę, dnia 17. kwietnia o godz 71/, wiesz,
wnościowym ul. MłyAak* 4. Ziemniaki do aaw Pszczynie, na sali „Messer Hof“
dzenia mogą być ęobierane u fumów: Fischer
(Hotei nowy)
ulica Emmy i Jończyk plac Wilhelma, po 28
marek za ceutn&r.
z
Katowi će, 8. kwifdtia 1920.

Mąż

grzeczności

Magistrat.

Komedja w 3 aktach, napisał A. Abrahamowi»
i Ryszard Ruszkowski.

Podział żywności.

W aiedzielę, 18. kwietnia o gcdz. 7x/2 wieczer.
w Pszczynie, na sali „Plesser Hof“

W przyszłym tygodniu wydziela @1%:
I. Za uprzedaiem zameldowaniem które w
odpowiedni: h gminach do poniedziałku 12 go
za mur graniczny
kwietnia 1920 uaknteczmid należy.
g) 125 gr. płatków owsianuych na odcinek Komedja w 4 aktach, napisał Aleks. hr. Fredro.
Ceny miejsc: od 1,50 do 6 mk. Bilety naprzód
21 karty żywnościowej.
do nabycia w Rolniku.
ias
b) 75 gr. Sago (25 fen.) i kostkę na zupę
(13 fen.) na odcinek 22 tej samej k rty.
c) 125 gr. msrmelady (98 fen.) na odcinek
41 karty na tłusz ;re.
d) 250 gr. kaszki (1 mk. 45 fen.) na odci
nek 39 karty pokaimowej, dla dzieci poniżej lat
reperuje dobrze, prędko i tanio
£
dwu.
E. Sorofka, Zawodzie
e) 125 gr. ryżu (50 fen.) na odcinek 39,
ulica cesarza Wilhelma 61.
Usługa polska.
125 gr. proszku pndingowego (56 fen.) na odcinek 40, puszka mleka k ndensowanego (4 mk.)
na odcinek 41 na resztę kart pokarmowych.
Kupcy winni oderwane odcinki oddać w
TEATR POLSKI
miejscu podziału u M. Weichmarma ul. Poprze
poszukujemy
zaraz: maszynistę»sceniczne«
cina 13, odcinki na marmeladę i mleko kondens.
go,
rekwizytom
i chłopca do posług,
w miejscu liczenia marek w urzędzie żywnościo
a także suflera albo suflerkę.
12«
wym do środy 14 go kwietnia.
Edmund Rygier, Bytom, Hotel Reichshof.*
Katowice, 8. kwietnia 1920.
Magistrat.

Zemsta

Zegarki i tomarg złotnicze

• Obwieszczenie.
’Prjowjncjionaltiy iurząd cukrowy w Wro
cławiu uniefwążnił znaczki (cukrowe na mie
siąc kwiecień, któro mają nr, 32.
Zakupi, i sprzjcklaż, także i zamienienie
tych znaczków, zjostaną jodpówieidnio jdo
rjozpjorządzidń odnośnych, więzieniem do 6
miesięcy albo karą pieniężną Ido 1500 mk.
kapane.
f
(
Katowice, 8. kwietnia 1920.
Ma gi st r at.

Baczność!
()8>mani, piriezesi i referenci, «/.wołani na
soStolt; 10. I>ni. tło hiurla CZZP., pow inni: się
o go dżin io 8 - lej |>ó p o ludni ul sławić.
harass di jCZZP.

Baczność!

W niedzielę dnia 11. b. m. o godz. 21/s
po południu odbędzie się gra nożnej piłki
na boisku miej kim. ulica Beaty, przed parkiem
poludniowem, po lewej stronie, pomiędzy:

Klub sportowy .Polonia*
Klub sportowy,Jopi*‘
Bytom

Katowice,
O liczny udział prosi
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Zarząd»

